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 األمين العامحسن البيالوي .دكلمة 

 للمجلس العربي للطفولة والتنمية

 في ورشة عمل لإلعالميين لحماية حقوق األطفال فاقدي الرعاية األسرية

 4102إبريل  8 – 7: القاهرة

 

 دارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام إاألستاذة عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس 

 اء المدربين السادة الخبر 

 أعزائنا اإلعالميون 

  السادة الحضور 

معكم اليوم ورشة عمل لإلعالميين لحماية األطفال فاقدي الرعاية  نختتمن أإنه لمن دواعي سرورنا 

وفي ظل تحرك مجتمعي جديد يستمد روح ثورية في التي تواكب االحتفاالت باليوم العربي لليتيم،  ،األسرية

برئاسة  –العربي للطفولة والتنمية  تأتي في سياق اهتمام المجلساألطفال، كما  رفع المعاناة عن هؤالء

عن نطاق تعريفها تسع بتلك الفئة التي نأمل أن ي -صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز 

و الوفاة أفقد الرعاية االسرية بسبب الفقر وتؤكد أنه كل طفل  ،أخرى ا  فئاتالمفهوم التقليدي لليتيم لتضم 
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ألحد أو كال الوالدين أو الطالق أو األطفال التائهين من ذويهم أو المخطوفين أو ضحايا الحروب 

والنزاعات والكوارث، وهو األمر الذي يكون سببا مباشرا لتواجدهم في مؤسسات تحت إشراف سلطات 

الجئ األيتام، ودور معنية بالرعاية حكوميا أو أهليا، وقد تحمل هذه المؤسسات أسماء عديدة مثل م

 .األطفال، ودور الرعاية وغيره
 

ما بين  أن هناك حوالي( أوضاع األطفال في العالم)رير لليونيسيف اآخر التقديرات المتاحة وفق تق وتتراوح

مليون طفل في العالم قد فقدوا رعاية أحد أو كال الوالدين، وعلي مستوى العالم العربي فقد  365 - 351

، أن هناك أكثر من 4002الذي عقد في يناير  لحقوق الطفل عربي رفيع المستوى الثالثبين المؤتمر ال

يضا بأن عدد ألهم، كما تشير تقديرات اليونيسف تم استخراج شهادات ميالد مليون طفل عربي لم ي 31

، واألخطر أن كافة يتيم طفل 300000000حوالي  4002وفق تقديرات العام  في مصر هؤالء األطفال

األسرية  المنظومةشهدها في نايد بسبب التغيرات الجذرية التي ؤشرات تؤكد إلى أن أعدادهم في تز الم

كل ذلك يتطلب بذل ...  إضافة إلى الحروب والمنازعات والثورات واالقتصادية واالجتماعية والسلوكية

سلوب أجاعهم إليها أو بإر  أو أسرهم رعاية تحت األطفال على اإلبقاء إلىأوال  الرامية المزيد من الجهود

داخل  الرعاية أشكال أنسب تحديد اإلسالمية، أو العمل على البديل الثاني وهو ضمان للشريعة وفقا الكفالة

 مصلحته يحقق وبما ا،ومتوازن   كامال   نموا   نمو الطفل تعزز ظروف في وتقديمها الرعائية المؤسسات

 .الفضلى
 

 الحضور الكريم 

للعمل من أجل  -طالل  من سمو األميربمبادرة  - 3210ي للطفولة والتنمية عام لقد تأسس المجلس العرب

تنمية وحماية الطفل العربي، ويسعى المجلس من خالل رسالته إلى إيجاد بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل 
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ديدة ويسعى إلى تنفيذ استراتيجية جفي التنمية والحماية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمع، 

 األخذ بنموذج جديد في التنشئة االجتماعية لألطفال العرب علىرؤية تستند تتبنى ( 4036 – 4032)

على ضرورة األخذ برؤية أيضا ؤكد تو  ،تقوم على إحداث تغيير ثقافي يضمن تنشئة جديدة لعالم جديدو 

بكافة  –في هذه الورشة إلى فئة هامة وهى اإلعالم  توجهنا هذا المنطلقومن  .التنشئةتلك األطفال في 

الوعى المجتمعي بخطورة مثل هذه  ا على الدور الخطير الذي يلعبه اإلعالم في تعزيزتأكيد    –أشكاله 

عداد مباد  خطتنا لهذا العام إل، كما نسعى في إطار على الحد من انعكاساتها السلبية القضايا والعمل

 .لمعالجة اإلعالم العربي لقضايا حقوق الطفل أخالقية ومهنيةومعايير 
 

 السادة الحضور 

  -في إطار تنفيذ مشروعه المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي  – 4031في عام  لقد أجرى المجلس

ست دول من بينها  في تدراسة إقليمية حول اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الطفل في العالم العربي طبق

، وأن هناك في مجال اهتمام المجتمع بحقوق الطفل تراجعا واضحاتلك الدراسة  أكدت نتائجو مصر، 

كل ذلك .... سياسة إعالمية لدى المؤسسات بشأن قضايا الطفل أومع عدم توافر أجندة ، هتهميشا لقضايا

ال االهتمام بهذه الفئة من األطفمن أجل العمل معا نحو  -نتم اإلعالميون أ –نتوجه لكم  دفعنا إلى أن

والتي تظهر الطفل خارج الرعاية األسرية على المصري دحض االتجاهات الراسخة في أذهان المجتمع و 

عادة رسم "قنابل موقوتة"للثواب أو إنه  أنه طفل مسكين ومحدود القدرات وال نفع له إال كونه مصدرا   ، وا 

لة في المجتمع إذا ما أتيحت لهم الصورة اإليجابية تجاه هؤالء األطفال، وأنهم يمكن أن يكونوا عناصر فاع

 . الفرصة الجيدة للنمو والرعاية داخل األسر البديلة أو المؤسسات اإليوائية
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بدعم من برنامج الخليج  – استكماال وتواصال مع جهودنا جاءتواسمحوا لي أن اشير إلى أن هذه الورشة 

سلة من الورش الوطنية مع اإلعالميين، سلعقد وبالتعاون مع اإلعالم من خالل  - أجفند"العربي للتنمية 

، تالها بعد ذلك عقد ورش متعددة في 4000عام  فقد تم عقد أول ورشة عمل على المستوى اإلقليمى

 –لبنان  -السودان  –السعودية  -األردن  -اليمن  -بعض األقطار العربية، حيث كان ذلك في العراق 

الورش تعميم ميثاق شرف  وتبنت ضمن تلك السلسلة، اسعةالتالتي تعد  وورشتنا هذه تونس –سلطنة عمان 

، وتكوين شبكات وطنية ترتبط بالشبكة العربية همناهضة العنف ضدنشر ثقافة حقوق الطفل و لإلعالميين ل

من أن  وكلنا أمل. لإلعالميين لمناهضة العنف ضد األطفال التي أسسها المجلس العربي للطفولة والتنمية

تفعيل حقوق األطفال بما في ذلك وة في مسيرة تعزيز دور اإلعالم العربي تجاه خط تكونورشة العمل 

 .األطفال فاقدي الرعاية األسرية
 

 الجمع الكريم 

توجه بكل الشكر والتقدير لجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام على هذه الشراكة الفاعلة، متمنيا أن أ

وأشكر كل الذين ساهموا في . بيننا التعاون والشراكةي مسيرة ف فاعلة وخطوة بداية هذهتكون ورشة العمل 

ئي من المجلس العربي للطفولة والتنمية، كما أخص إنجاز هذا العمل من قيادات وفرق العمل، وكذلك زمال

، والشكر لكل اإلعالميين الذين الهدف الساميالمدربين الذين تجاوبوا معنا في تحقيق هذا الخبراء  السادة

 .من وقتهم من أجل دعم وتفعيل حقوق الطفل في هذه الورشة واقتطعوا جزء   شاركونا

 وأدعو اهلل أن يكلل جهودنا جميعا بكل نجاح

 واهلل الموفق،

  


